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Onderwerp:
Jaarrekening 2015 en begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling van het

RAADSVOORSTEL

VuilAfvoerBedrijf (VAB) van de Duin- en Bollenstreek

Wij stellen voor:
-

Geen gevoelens (opmerkingen) kenbaar te maken over de jaarstukken van het VAB.

Bestaand kader:
-

GR VAB (Gemeenschappelijke Regeling van het VuilAfvoerbedrijf van de Duinen Bollenstreek)

-

WGR (Wet Gemeenschappelijke Regeling)

Doelstelling:
Het reglement van de Gemeenschappelijke Regeling van het VAB geeft de raden van de
aangesloten gemeenten de mogelijkheid om hun ‘gevoelens’ kenbaar te maken over de
jaarstukken van het VAB. Deze gevoelens worden door het VAB, bij toezending aan de
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland, toegevoegd aan de jaarstukken.

Inleiding:
Het VAB is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten uit de Duin- en
Bollenstreek en verzorgt de overslag en afvoer van het huishoudelijk afval (restafval en
GFT). Jaarlijks maakt het VAB een begroting en een jaarrekening om daarmee inzicht te
geven en verantwoording af te leggen aan de deelnemende gemeenten.
De gemeenten zijn in de gelegenheid, conform het reglement van de GR, om hun
gevoelens over de jaarstukken kenbaar te maken. Onze gemeente is, middels de
portefeuillehouder van Openbare Ruimte, vertegenwoordigd in het algemeen bestuur
van het VAB.
Argumenten:
De jaarstukken getuigen van een consistent beleid en uitvoering van de taak van het VAB
en geven geen aanleiding tot het kenbaar maken van gevoelens.
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Financiële dekking:
Uit het jaarverslag van 2015 blijkt dat er geen sprake is van een noemenswaardige
afwijking ten opzichte van de begroting van 2015. De uitgaven van het VAB zijn
verwerkt in en worden gedekt door de gemeentelijke (meer)jarenbegroting.
Participatie:
N.v.t.
Urgentie:
De begroting wordt in de Algemene Bestuursvergadering van 18 mei 2016 behandeld en
zal voor 15 juli 2016 bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden ingeleverd.
Behandeling in de gemeenteraadsvergadering van april is om die reden gewenst.
Kanttekeningen:
Geen.

namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop

A. van Erk

secretaris

burgemeester

Bijlagen:
- Jaarrekening 2015 en begroting 2017 VAB Duin- en Bollenstreek
Informatie bij: Stephan van der Pols, S.vanderPols@Hillegom.nl, tel.nr. 0252 – 537 306
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Onderwerp:
Jaarrekening 2015 en begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling van het

RAADSBESLUIT

VuilAfvoerBedrijf (VAB) van de Duin- en Bollenstreek

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,
gelet op het bepaalde in artikel 108 van de gemeentewet
besluit:
Geen gevoelens (opmerkingen) kenbaar te maken over de jaarstukken van het VAB.

Aldus besloten in de vergadering van 28 april 2016

drs. P.M. Hulspas-Jordaan

A. van Erk

griffier

voorzitter
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